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A Fővárosi  Törvényszék a  Magyar Média  Szövetség  egyszerűsített nyilvántartásba  vételi
ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 

A bíróság elrendeli a Magyar Média Szövetség nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal. 

A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016779

A szervezet neve: Magyar Média Szövetség 

A szervezet székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. I. e. 7. 

A szervezet célja:
Az informatikai társadalom megteremtésének elősegítése, a közszolgálati  műsorszolgáltatás
színvonalának  emelése,  az  elektronikus  és  az  írott  médiában  a  közszolgálati  elvek  és
követelmények érvényesítésének elősegítése, az elektronikus újságírók érdekképviselete.  

A szervezet cél szerinti besorolása:
kulturális és információs, kommunikációs tevékenység

A szervezet típusa: egyesület 

A képviselő neve és lakcíme:

Dr. Gazsó Ferenc an.:Lantos Márta (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 45/A. 1. lph. 1. 
em. 1. ajtó)

A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló 

A képviseleti megbízatás időtartama: 5 év (2017.év november 13 - 2022.év  november 13.) 

Az alapszabály kelte: 2017.év  november 14. 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 



A végzés vagy annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok  jogszabályba  ütközése  miatt  az  ügyész,  valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést
tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése  iránt  a szervezet  székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt.  A  per  megindításának  a  jelen  végzés  országos  névjegyzékbe  történt  közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

I N D O K O L Á S

A  kérelmező  jogi  képviselője  útján  napján  érkezett  beadványában  kérte  a  szervezet
egyszerűsített eljárásban történő nyilvántartásba vételét.

A  bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező  jogi  képviselője  által  becsatolt  okiratok
megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.-§ 3.87.§ §-ai, a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény [Cet.], illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény
rendelkezéseinek. Ezért a bíróság a Cet. 2. § a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint  határozott.  A  bíróság  a  szervezet  rövidített  elnevezésének  bejegyzését  mellőzte,
figyelemmel arra, hogy a civil szervezetek hatályos nyilvántartása szerint MMSZ  rövidített
elnevezéssel más civil szervezet is rendelkezik (Magyar Majorette Szövetség, Magyar Máltai
Szeretetszolgálat). 

A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdése zárja ki.  A perindításról  történő tájékoztatás a 
Cnytv. 46/A.§ (1) és (2) bekezdésén alapul.  A végzés a www.birosag.hu weboldalon  a civil 
szervezetek országos névjegyzékébe kerül közzétételre.      

Budapest, 2018. január 12. 

   dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
     bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

http://www.birosag.hu/





